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Bakgrund 
SKB skickade till SSM den 3 december 2015 en promemoria (SKBdoc 1523822) som 
beskrevs som ”en respons på de delar av SSM:s granskningsutlåtande som rör seismiskt 
inducerade sprickrörelser i förvaret”. Avstämningsmötet den 10 december hölls på SKB:s 
begäran för att gå igenom företagets synpunkter. 
 
SKB:s dokument hänvisar till myndighetens preliminära granskningsresultat som 
publicerades 24 juni 2015 rörande SKB:s redovisning av antaganden angående 
slutförvarets initialtillstånd vid förslutning. Förutom en respons på vissa av SSM:s 
preliminära resultat innefattar SKB:s promemoria en sammanfattning av aktuellt 
modelleringsarbete som utförs på uppdrag av företaget samt några kommentarer till en av 
SSM:s konsultrapporter (SSM Technical Note 2014:59).  

Agenda 
 Introduktion – SSM:s hantering av SKB:s kommentar 
 Övergripande presentation av SKB:s promemoria 
 Slutsatser  
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1. Introduktion 
SSM betonade att syftet med granskningsarbete i samband med tillståndprövning inte är 
att myndigheten ska sätta upp en egen konkurrerande säkerhetsanalys utan att undersöka 
och bedöma det som presenterats av SKB i sin ansökan. Inom ramen för analys av 
långsiktig strålsäkerhet för slutförvaret handlar inte en sådan granskning om huruvida 
SKB:s uppskattning av risker bedöms som rätt eller fel utan huruvida samhörande 
osäkerheter har identifierats och hanterats i enlighet med myndighetens förväntningar, till 
exempel i frågor om systemosäkerhet och uppskattning av sannolikheter (se allmänna råd 
till 9 § SSMFS 2008:21).  
 
SSM anlitar konsulter och forskare inom olika sakområden för att lyfta fram frågor och 
eventuella osäkerheter som kan ha betydelse för granskningsarbetet. SSM använder sådan 
information för att komma fram till en myndighetsbedömning men detta innebär inte att 
SSM antar konsulternas resultat i sin helhet. I vissa fall pågår arbete och övervägande 
även efter publicering av en konsulrapport för att vidare utveckla insikter och verktyg med 
syftet att ge bättre stöd till myndighetens fortsatta prövning. Därför klargörs det när 
resultaten från ett konsultuppdrag publiceras av SSM att slutsatserna och synpunkterna 
som presenteras är författarens och inte nödvändigtvis behöver sammanfalla med SSM:s. 
 
SSM:s grundinställning som myndighet med ansvar för tillståndsprövning är att vara en 
sökande behjälplig med att få sin ansökan så komplett att den kan granskas och således att 
bistå SKB, om så önskas, med förklaringar av det som anges i dokument som publiceras 
av myndigheten. SKB:s promemoria (SKBdoc 1523822) söker dock inte klargörande 
kring SSM:s förväntningar utan ger i stället synpunkter på SSM:s preliminära 
granskningsresultat angående slutförvarets initialtillstånd (publicerades juni 2015) och 
kommentarer på en av SSM:s konsultrapporter (SSM Technical Note 2014:59). SKB ger i 
samma promemoria också en redovisning av företagets senaste forskningsarbete avseende 
seismiskt inducerade sprickrörelse. SKB är, liksom andra intressenter, välkommen att 
lämna kommentarer och observationer. SSM anser dock att det vore olämpligt att påbörja 
en debatt kring vissa preliminära resultat innan hela granskningen av slutförvarsansökan 
är klar och myndigheten har kommit fram till en sammanvägd bedömning om huruvida 
den planerade verksamheten har förutsättningar för att uppfylla myndighetens krav på 
långsiktig strålsäkerhet eller ej. 
 
När SSM har mottagit SKB:s promemoria var frågan därför hur SKB önskar att 
myndigheten ska ta del av dess innehåll under fortsatt handläggning av ansökan: som en 
formell komplettering till ansökans underlag eller som ett dokument för kännedom till 
SSM. Frågan diskuterades igen vid slutet av mötet, efter SKB:s presentation. 

2. SKB presentation 
SKB presenterade innehållet av SKBdoc 1523822 (se bilaga). 
 
SKB ställer sig frågande till några av SSM:s preliminära slutsatser avseende eventuella 
osäkerheter i företagets redovisning av skjuvrörelser i SR-Site och framhåller att 
säkerhetsanalysen bygger på flera konservativa antaganden beträffande seismisk risk. 
Syftet med SKB:s pågående forskningsarbete inom detta område är att undersöka om en 
mer komplex modelleringsmetod kan leda fram till en mer realistisk hantering av vissa 
frågor som har betydelse för riskbedömningarna. Till exempel pekar, enligt SKB, 
erfarenhet med dynamisk 3D-modellering genomfört efter SR-Site avslutades mot en 
betydande minskning i de maximala sekundärrörelserna efter ett jordskalv i 
Forsmarkområdet och därmed mot möjligheten av en eventuell minskning av det 
nödvändiga respektavståndet, åtminstone för vissa zoner. 
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SKB framför i sin promemoria även synpunkter på och kritik mot arbetet som 
publicerades i SSM Technical Note 2014:59, till exempel kring vissa aspekter kopplade 
till presenterad statistisk analys samt begränsningar med 2D-modellering. SSM noterade 
att den statistiska presentationen av resultaten var anpassat till de observerade statistiska 
fördelningarna av de sekundära rörelserna i modellerna. Gällande begränsningarna hos 
2D-modelleringarna instämde SSM med SKB:s observation men kommenterade att det är 
praxis inom modellering att börja med enklare och mera stiliserade modeller. SSM 
konstaterade också att tillfredställande statistiska resultat kan erhållas av analyser som tar 
explicit hänsyn till realiseringar av stokastiska egenskaper (till exempel diskreta 
spricknätverk, DFN). 
 
SSM förklarade att konsultrapporten i frågan speglar hittills framtagna resultat men att 
arbete pågår som innefattar en process för att vidareutveckla metodiken i enlighet med 
myndighetens önskemål. Ytterligare utveckling av insikter inom 3D-modellering av 
jordskalv kommer att fås genom ett forskningsprojekt som har påbörjats men resultaten 
ännu inte har kommit (ärende SSM2014-3668). 

3. Slutsatser 
SKB vill inte att promemorian ska hanteras som en komplettering till 
granskningsunderlaget. SSM därför tar emot dokumentets innehåll för kännedom. 
 
SKB vill dock i sinom tid (troligtvis efter SSM har yttrat sig om ansökan i sin helhet) ha 
ett expertmöte angående hantering av seismiska frågor inom ramen för Fud. 
 
 
 

Referenser 
SKBdoc 1523822. Memo – Comments on SSM’s review of SKB’s earthquake modelling. 
Version 1.0, Svensk Kärnbränslehantering AB, december 2015. 
 
SSM Technical Note 2014:59. Jeoung Seok Yoon, Ove Stephansson and Ki-Bok Min. 
Relation between earthquake magnitude, fracture length and fracture shear displacement 
in the KBS-3 repository at Forsmark – Main Review Phase. Strålsäkerhetsmyndigheten, 
2014. 
 
 
 
  



 Sida 4 (10) 
 Dokumentnr: SSM2011-1137-99 

   
  
 

Bilaga: SKB Presentation  
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